نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم انسانی

نام دبير:

نام پدر........................................... :

تاریخ امتحان:

شماره داوطلب.............................. :

ساعت امتحان :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 3:صفحه

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

سؤاالت

مدت امتحان 633:دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

جمهوری اسالمی اریان

نام درس :اقتصاد

صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.
الف) رفته رفته در روند تکامل تامین مالی ،شیوه مناسب تری ابداع شد و آن تامین مالی از طریق صدور اوراق بهادار بود.
1

ب)دولت برای ریل گذاری فعالیت های اقتصادی ،لوایح قانونی را به مجلس شورای اسالمی ارائه می کند که این از مصادیق

1

عرضه کاال و خدمات توسط دولت می باشد؟
ج) در بازار هنگامی کمبود اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد.
د) میزان سود ویژه برابر با تفاوت درآمد و هزینه مستقیم می باشد.
جاهای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.
 .1اوراق بهادار به دو دسته  …………….و  …………….تقسیم می شوند.
 .2نزولی بودن منحنی تقاضابه این معنا است که با افزایش  …………….مقدار تقاضا  …………….یافته و در مقابل با کاهش
…………….مقدار تقاضا …………….می یابد.
 .3در سال های اخیر دولت در چارچوب اصل  …………….قانون اساسی %22از اقتصاد کشور را به بخش  …………….واگذار
نموده است.
 .4ارقام بودجه به صورت  …………….تعیین می شوند و در پایان سال تفاوت ارقام پیش بینی شده با مارج وصول شده در
2

سندی به نام  …………….مشخص می شود.

2

 .2رسید براساس اصل  …………….و پشتوانه آن  …………….بود.
 .6اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است  ……………. ، …………….و  …………….که در یرابر تهدیدات آسیب ناپذیر نیست.
 .7نقدینگی در گذشته به صورت  …………….و  …………….اما امروزه در قالب  …………….و  …………….می باشد .
 .8اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید اشتغال ممکن نباشد ،تولید و خلق  …………….حتی در محصول های غیرمزیتی و
کم ،بهتر از بیکاری است.
 .9فروشندگان آثار هنری و حراجی نمونه ای از  …………….اما خریدهای دولتی نمونه ای از …………….است.
.11شرکت توانیر به دلیل …………….و شرکت خودرویی به دالیل  …………….انحصار گر در فروش کاالی خود می باشد.
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟
 .1انواع اسناد اعتباری را با ذکر مثال نام ببرید؟
.2اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید؟
 .3سیاست های تثبیت اقتصادی به چند دسته تقسیم می شوند؟
 .4انواع منابع در آمد دولت و هزینه هایش را نام ببرید؟
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 .2علل روی آوردن کشورها به تجارت چه می باشد؟
 .6انواع تحریم های اقتصادی را نام ببرید و کدام یک امروزه رایج است؟
 . 7به ترتیب سه مزیت تجارت بین الملل برای تولید کننده ها و دو مزیت آن برای مصرف کنندگان را نام ببرید؟
 .8محصوالت راهبردی کدام اند؟
 .9انواع سرمایه را با ذکر مثال نام ببرید؟
 .11انواع سپرده را نام ببرید؟

4

4

به ترتیب منظور از  ASEAN ،PPP ،WTO ،MIF ، HDIچیست؟

1

5

منظور از سیاست انبساطی و انقباظی چیست؟ کامل تحلیل کنید.

1

6

منظور از پایه مالیاتی ،بار مالیاتی ،انواع مالیات و نرخ های مالیاتی چیست؟

1

7

با ذکر یک مثال مزیت مطلق و مزیت نسبی را توضیح دهید؟

1

8

به ترتیب اصل  21 ،48 ،43در مورد چیست؟

1

9

تفاوت الیحه بودجه با قانون بودجه با ذکر اینکه به ترتیب بودجه چه مراحلی را طی می کند؟

1

 11منظور از احیا و حیازت و صنعت چیست؟

1

 11منظور از خزانه داری چیست و به ترتیب زیر نظر کدام وزارت و مدیر آن توسط چه کسی منصوب می شود؟
12

رابطه تورم با ارزش پول را تجزیه و تحلیل کنید؟ ( آیا به نظرتان سیاست اجرای یارانه ها باعث بهبود تورم می شد یا
برعکس؟) بخش دوم سوال را در صورت دلخواه پاسخ دهید.

1.2
1/2

با فرض جدول مالیاتی زیر  :اگر درآمد ماهانه فردی  2811ریال باشد الف :مالیات سالیانه پرداختی وی براساس نرخ ثابت
چند ریال است؟ ب) مانده خالص ماهانه فرد براساس نرخ تصاعدی چند ریال می باشد؟
 )1الف 6961

ب2221 .

 )2الف 11441

ب4931.

 )3الف 11441

ب2221

 )4 13الف 6961

ب4931.

1/2

حدود درآمدی

نرخ A

نرخ B

درآمدهای تا  2111در ماه

با نرخ  2درصد

با نرخ  11درصد

درآمدهای تا  3111در ماه

با نرخ  8درصد

با نرخ  11درصد

درآمدهای تا  4111در ماه

با نرخ  11درصد

با نرخ  11درصد

درآمدهای تا  2111در ماه

با نرخ  12درصد

با نرخ  11درصد

درآمدهای تا  6111در ماه

با نرخ  12درصد

با نرخ  11درصد

با توجه به مندرجات جدول زیر ،مجموع ارزش اقالم پوشاک و ماشین آالت و مواد غذایی  162میلیارد ریال می باشد در
1.2

این صورت:
الف :تولید خالص ملی
ب :تولید ناخالص داخلی
ج :تولید خالص ملی سرانه در این جامعه کدام است؟
.1 14الف)  223ب)  212ج)2311
.3الف) 232ب)  221ج) 2311

ب)212

ج) 3211

 .2الف)223

 .4الف)  232ب) 221

ج) 3211

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور

 31میلیارد

جمعیت کل کشور

 111میلیون نفر

هزینه استهالک

یک پنجم ،ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 82میلیارد

با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با  4کارمند و تولید سالیانه 721
دستگاه به ارزش  311/111ریال کدام است؟

15

1

اجاره ماهیانه معادل

4 111/111

2

حقوق متوسط ماهیانه هر فرد

2 11/111

3

خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه

4/421 / 111

4

هزینه استهالک

معادل  12درصد حقوق سالیانه کارمندان

1/2

 116/798/111 -1ضرر
 116/897/111 -2زیان
 161/798/111 -3سود
 161/ 897/111 -4سود
اگر در یک جامعه فرضی ،شاخص دهک ها برابر ،8جمعیت دهک سوم  2میلیون نفر ،اختالف دهک ششم و چهارم  3درصد
و درآمد ملی معادل 81111میلیارد واحد پولی باشد:
الف :به ترتیب سهم دهک ششم ،نهم و دهم چند درصد است؟
ب :جمعیت کل کشور چند میلیون نفر است؟
ج :سهم دهک ششم از درآمد ملی کشور چند میلیارد است؟

16

)1الف) 12 ،9و 22

ب)211

ج) 19211

 )2الف)  16 ،9و 24

ب)21

ج) 7211

 )3الف)  16 ،9و 24

ب) 21

ج) 19211

 )4الف) 12 ،11و 22

ب) 211

ج) 7211

وضع توزیع درآمد کشور اندونزی در سال 1994
میالدی

1/2

سهم دهک اول  3درصد
سهم دهک دوم  2درصد
سهم دهک سوم  6درصد
سهم دهک چهارم6درصد
سهم دهک پنجم 8درصد
سهم دهک ششم؟
سهم دهک هفتم11/2
سهم دهک هشتم12/2
سهم دهک نهم؟
سهم دهک دهم؟
 111درصد درآمد ملی

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

نام درس :اقتصاد

نام دبیر:
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

ردیف

کلید

1

2

مدت امتحان 63 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي

راهنمای تصحیح
.1الف .ص

صفحه......... :

ب .غ

محل مهر یا امضاء مدیر

د .غ

ج .ص

.1اوراق سهام و اوراق مشارکت

.2قیمت .کاهش – قیمت .افزایش

.3اصل  / 44تعاونی و خصوصی

 .4تخمینی  .تفریغ بودجه

 .5براساس اصل اعتماد .طال و نقره
 .7اسکناس و مسکوکات – پول و شبه پول
 .9مزایده و مناقصه

 .6درون زایی /برون گرایی و عدم تک محصولی بودن
 .8خلق ارزش
 .11طبیعی و قانونی

.1اسناد اعتباری  :دیداری  /کوتاه مدت و بلند مدت
 .2ایجاد اشتغال /تثبیت قیمت ها  /توزیع عادالنه در آمد  /رشد و توسعه اقتصادی
 .3سیاست انبساطی و انقباظی
 .4مالیات /بهاب کاال و خدمات /سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی
هزینه های دولت :حقوق پرسنلی /هزینه های اداری  /پرداخت های انتقالی
 .5متفاوت بودن عوامل تولید  /تفاوت در شرایط اقلیمی  /تفاوت در دسترسی به فناوری
3

 .6تحریم مالی و تجاری – تحریم مالی
 .7باال رفتن کیفیت  /بازار بیشتر و استفاده از فناوری و مواد اولیه
مصرف کننده :کسب ارز الزم برای پرداخت کاالها  /تنوع بیشتر محصول
 . 8محصوالت راهبردی آن محصوالتی هستند که بدون در نظر گرفتن میزان هزینه ،سود و درآمد به منظور استقالل تولید
می شود .مثل گندم /انرژی
 .9سرمایه مالی  /سرمایه فیزیکی
 .11سپرده دیداری و غیر دیداری

4
5

شاخص های توسعه انسانی  /صندوق بین المللی پول  /دالر رفاهی  /اتحادیه آسیای جنوب شرقی
سیاست پولی انبساطی هنگام رکود و با افزایش نرخ تنزیل و افزایش سپرده ها اما سیاست انقباظی در هنگام تورم و با
کاهش نرخ تنزیل و کاهش سپرد ها

آنچه که مالیات بر آن وضع می شود.
6

انواع مالیات :مستقیم و غیر مستقیم
نرخ مالیات  :ثابت و تصاعدی

7

مزیت مطلق مثل ایران در تولید فرش و برزیل در تولید قهوه  .اما برای کنیا در تولید مواد غذایی و پوشاک هیچ مزیتی
مطلق وجود ندارد صرفا در تولید غذا نسبت به پوشاک برتری نسبی دارد
اصل  :43صرفه جویی و جلوگیری از سلطه بیگانگان

8

 :48عدالت بین استان
 .51توسعه پایدار

9

الیحه بودجه زمانی است که همچنان در دست قوه مجریه می باشد و صرفا تنظیم گشته اما قانون بودجه از تصویب مجلس
گذرانده شده است.
به برداشت مستقیم محصول از طبیعت بدون ایجاد تغییر  :احیا

11

این محصوالت در جریان تولید کاال و دمات قرار می گیردند  :حیازت
از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده  :صنعت

11

خزانه داری مهم ترین دستگاه مالی کشور است که به عهده وزارت اقتصاد و امور دارایی است و زیر نظر وزیر اقتصادی است.

12

هر چقدر تورم بیشتر باشد ارزش پول کاهش می یابد.
مالیات نرخ ثابت B
مالیات ماهانه فرد = 581
مالیات ساالنه فرد = 9681

13

مالیات با نرخ تصاعدی A
مالیات ماهانه فرد = 871
مانده خالص ماهانه = 4931

14

تولید ناخالص داخلی = 215

15

گزینه سه  161798111 :سود
دهک  .الف سهم دهک نه و دهم =  16درصد

16

ب 21 .میلیون نفر
ج .سهم دهک ششم 7211

تولید خالص ملی = 253

تولید خالص ملی سرانه = 2311

